
 

 

AZƏRBAYCAN UŞAQLARININ V FORUMUNUN 

BƏYANNAMƏSİ 

 

18 noyabr 2021-ci il 

Azərbaycan- Bakı 

 

Biz, Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarını təmsil edən 300 uşaq Azərbaycanda 

uşaqların müdafiəsi və inkişafı sahəsində qazanılan nailiyyətləri, mövcud problemləri, 

zəruri tədbirləri nəzərdən keçirmək məqsədilə 18 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan 

Uşaqlarının V Forumunda bir araya gəldik. 

 

İlk dəfə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Heydər Əliyev Fondu və 

UNİCEF-in birgə təşkilatçılığı ilə 2009-cu ildə “Uşaq İli” çərçivəsində Azərbaycan 

uşaqlarının ilk Forumu keçirilmişdir. 2011-ci ildə isə II Forum təşkil olundu və gənclərin 

təşəbbüsü ilə Əlaqələndirmə Şurası yaradıldı. Bununla da Forumların davamlı olaraq 

keçirilməsi ənənəsi qoyuldu. Forumdan sonra ölkəmizin bütün regionlarında uşaqlar sıx 

birləşərək böyük şəbəkə yaratdılar və uşaq hüquqları sahəsində daha aktiv fəaliyyətə 

cəlb olundular. Artıq 2014-cü il noyabrın 19-da III və 20 noyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan 

Uşaqlarının IV Ümumrespublika Forumu keçirildi. Ötən Forumlarda uşaqlar tərəfindən 

səsləndirilən fikirlərin dövlət proqramlarında, hüquqi sənədlərdə öz əksini tapması uşaq 

siyasətinə verilən böyük önəmin nəticəsidir.  

 

Biz, Azərbaycan Uşaqlarının V Forumunun nümayəndələri, BMT-nin Uşaq Hüquqları 

Konvensiyasını, “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, 

uşaqlara dair digər beynəlxalq və milli qanunvericilik sənədlərini əsas götürərək, 

 

Azərbaycan hökumətinin uşaqların hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində 

həyata keçirtdiyi tədbirlərin səmərəliliyini və əhəmiyyətini xüsusi qeyd edərək, 

 



Uşaqların xoşbəxt, sevgi dolu və təhlükəsiz bir mühitdə öz bacarıqlarını inkişaf etdirmək 

üçün onlara yaradılmış şərait və imkanları bir daha xatırladaraq, 

 

Uşaqların yaşaması, inkişafı, müdafiəsi və ictimai həyatda fəal iştirakının təmin 

edilməsində valideynlərin, tərbiyəçilərin, dövlət hakimiyyəti orqanlarının, ictimai 

təşkilatların və KİV-in məsuliyyət daşıdığını vurğulayaraq, 

 

Uşaqların fikir və söz azadlığını, həyatlarına təsir göstərən bütün hallarda öz baxışlarını 

sərbəst ifadə etmək, yaşadıqları cəmiyyətdə fəal iştirak etmək hüququnu təsdiq edərək, 

 

aşağıdakı təkliflərlə çıxış edirik: 

1. Biz hər bir uşağı, xüsusilə regionlarda yaşayan uşaqları öz bölgələrində uşaq 

hüquqlarının təbliği sahəsində aktiv olmağa, oxuduqları məktəbin ictimai 

həyatında yaxından iştirak etməyə çağırırıq. Biz, yeni dostluqların əldə olunması, 

bizi narahat edən problemlərlə bağlı müzakirələrin aparılması və birgə həlli 

yollarının müəyyən edilməsi, habelə, hüquqlarımızın öyrənilməsi və bu hüquqları 

öz yaşıdlarımıza ötürə bilmək üçün bütün uşaqları vahid şəbəkədə birləşməyə 

çağırır, aidiyyəti qurumlardan məsələ ilə bağlı bizə dəstək olmağı xahiş edirik; 

 

2. Uşaqların ailədə, cəmiyyətdə istənilən növ zorakılıqdan, onların əməyinin 

istismarından müdafiəsi üçün bütün cəmiyyəti səfərbər olmağa səsləyirik; 

 

3. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların təhsilə cəlb olunması işinin 

gücləndirilməsi, münasib həyat və fəaliyyət şəraitinin yaradılması məqsədilə, 

nəqliyyatda və ictimai yerlərdə zəruri avadanlıqların, küçələrdə sensor 

işıqforların, pandusların quraşdırılması kimi mühüm məsələlərlə bağlı aidiyyəti 

dövlət qurumlarına müraciət edirik; 

 

4. Biz, uşaqları tütün, spirtli içkilər, narkotik və psixotrop maddələrin istifadəsindən 

qorumaq, uşaqlar arasında sağlam həyat tərzinin təbliğinə nail olmaq, onları 

zərərli vərdişlərdən yayındırmaq məqsədilə aparılan maarifləndirmə işlərində, 

inzibati və sosial, o cümlədən təhsil sahəsində tədbirlərin təşkili prosesində, 

bütün uşaqları yaxından iştirak etməyə çağır və bu işdə aidiyyəti dövlət 

orqanlarının bizə dəstək olmasını xahiş edirik; 

 



5. Biz forum iştirakçıları təhsil yaşına çatmış hər bir kəsin təhsil almaq hüququnun 

həyata keçirilməsinə nəzarət mexanizminin sərtləşdirilməsi, orta ümumtəhsil 

məktəblərində məktəb psixoloqlarının işinin gücləndirilməsi, bölgələrdə peşə 

məktəblərinin, peşə hazırlığı kurslarının açılması, habelə, müxtəlif səbəblərdən 

uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər üçün fərdi təhsilin onlayın şəkildə 

tədris olunması kimi mühüm məsələlərin dəyərləndirilməsi məqsədilə aidiyyəti 

dövlət qurumlarına müraciət edirik; 

 

6. Biz bütün cəmiyyət üzvlərini ətraf mühitin mühafizəsinə, uşaqları ekologiyanın 

çirklənməsinin təsirlərindən və təbii fəlakətlərdən qorumağa, təbii sərvətlərdən 

səmərəli istifadə etməyə səsləyirik. 

 

7. Kütləvi informasiya vasitələrində və sosial mediada müxtəlif səbəblərdən 

hüquqları pozulmuş bəzi uşaqlara dair məlumatların onların özləri və qanuni 

nümayəndələrinin razılığı olmadan işıqlandırılmasını, qəddarlığın nümayişi və 

təbliğini uşaqların psixi salamlığına ziyan vuran hallar kimi dəyərləndirir və 

gələcək həyatlarına yarada biləcəyi təhlükəni nəzərə alaraq, aidiyyəti dövlət 

orqanları, vətəndaş cəmiyyəti qurumları və media orqanlarını belə hallara qarşı 

birləşməyə, bu sahədə öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırırıq. 

Bu gün Prezidentimiz cənab İlham Əliyev uşaqların sağlam və firavan böyüməsini, 

onların rifahının yüksəldilməsini dövlət siyasətinin başlıca vəzifələrindən biri kimi 

müəyyən edib. Azərbaycanda ənənəvi olaraq cəmiyyətin gələcəyi olan hər bir uşağın 

hüquq və azadlıqlarının qorunmasına xüsusi əhəmiyyət verilir, onların xoşbəxt 

gələcəyinin təmin edilməsi məqsədilə mühüm addımlar atılır. Uşaqlara göstərilən bu cür 

diqqət və qayğıdan irəli gələrək, biz əminik ki, Bəyannamədə əksini tapan təkliflər dövlət 

orqanları tərəfindən müsbət qarşılanacaq və bu uşaqların bir çox problemlərinin həllinə 

təkan verəcəkdir. 


